สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 19/2562 วันพุธที่ 8 พฤษภำคม 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” รำยกำรพิเศษ สพฐ.4ปี กำรศึกษำพัฒนำชำยแดนใต้ ดังนี้
1. กำรบูรณำกำรหลักสูตร เชื่อมโยงสู่พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ /สำนักพัฒนำกำรศึกษำ
เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2. กำรเรียนรู้แบบ Active Learning กิจกรรมจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning / สำนักพัฒนำกำรศึกษำ
เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3. โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ โรงเรียนบันนังสตำวิทยำ จังหวัดยะลำ /สพม.15
4. กำรประชุมปฏิบัติกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ /สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
5. ทักษะชีวิต โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 40 จังหวัดปัตตำนี /สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
6. ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูเสริม ปำนพรหม โรงเรียนบ้ำนศำลำลูกไก่ จังหวัดนรำธิวำส
ตอน ครูเสริม “ครูผู้สร้ำง” /สพป.นรำธิวำส เขต 1
รับชม “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ” ดังนี้
1. เรือ่ ง ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท.ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำรเรื่องนี้ของ
สพท.และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำงควำมเข้ำใจ
กำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบและนำไป
ประยุกต์ใช้ ซึง่ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องจำกรำยกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภำคม
๒๕๖2 ว่ำโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชดำริ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัด
นรำธิวำส จำกกำรที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 เสด็จพระรำชดำเนินไปเยี่ยมเยียนรำษฎรในหลำย
พื้นทีจ่ ังหวัดนรำธิวำส ทรงพบว่ำพื้นที่จำนวนมำกมีสภำพเป็นพรุ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวและมีคุณภำพต่ำไม่สำมำรถปลูก
พืชได้ จึงมีพระรำชดำรัสกับเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษำค้นคว้ำดินเปรี้ยวที่เกษตรกรทำนำได้ผลไม่คุ้มค่ำ สู่กำรศึกษำ
จัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ที่จังหวัดนรำธิวำส ซึ่งข้อเท็จจริงกำรแก้ปัญหำเรื่อง
ดินนั้นต้องทำควบคู่กันไปหลำยด้ำนคือ ด้ำนป่ำไม้ แหล่งน้ำ และอื่น ๆ ต่อมำจึงมีรูปแบบกำรทำงำนที่ผสมผสำนของ
หน่วยงำนอื่น ๆ ด้วย มีส่วนรำชกำรเข้ำร่วมดำเนินงำนประมำณ 30 หน่วยงำน โดยเฉพำะงำนป่ำไม้เป็นงำนที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบหลักในกำรดำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำและจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำพรุมีน้ำจืดท่วมขังเกือบทั้งปี เนื้อที่ประมำณ 199,559 ไร่ นอกจำกนี้มีภำรกิจเสริมอีกหลำย
กิจกรรม เช่น กำรเพำะชำไม้ จัดสร้ำงแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ แปลงแกล้งดิน และแปลงตัวอย่ำง
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เลี้ยงชีวิตอีกครั้ง
1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
2. เรือ่ ง สรุปกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชำยแดนภำคใต้และขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยของรัฐบำลตำมยุทธศำสตร์ชำติ
2.1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
2.1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
ว่ำวันนี้ได้รับเกียรติจำก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร กพฐ. และ
ผู้บริหำรระดับสูงจำก สพฐ. ร่วมในรำยกำร ซึง่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่ำวถึงกำรจัดนิทรรศกำรกำร
นำเสนอผลงำนของ สพฐ. 4 ปีกำรศึกษำ พัฒนำชำยแดนใต้ ระหว่ำงวันที่ 8 - 10 พฤษภำคม 2562 สืบเนื่องจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ร่วมงำนอย่ำงเข้มแข็งและมุ่งมั่นตลอด 4 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ รมช.ศธ. ได้ให้แนวทำงกำร
ทำงำนว่ำ กำรสร้ำงกำรรับรู้เป็นเรื่องสำคัญอย่ำงยิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับกำรดำเนินงำนหรือกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ จึงได้
มอบหมำยให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ศูนย์ประสำนงำนจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พิจำรณำจัดงำนตำมแผนงำน
ประจำปี นำเสนองำนมหกรรมทำงวิชำกำรและวิชำชีพ เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ที่จังหวัดปัตตำนี เป็นกำร
นำเสนอกำรขับเคลื่อนงำนของทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรชี้ให้เห็นถึงควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน
ทั้งในกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนภำคประชำชนต่ำงๆ จนประสบควำมสำเร็จเชิงประจักษ์ สพฐ.เป็นหน่วยงำนหลัก
สำคัญในกำรทำให้เกิดงำนดังกล่ำว และได้รำยงำนให้นำยกรัฐมนตรีทรำบ ท่ำนได้ให้แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์กำร
สร้ำงควำมรับรู้และกำรสร้ำงควำมร่วมมือให้มำกขึ้น ขอให้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ได้มีข้อสั่งกำรไปยังองค์กรหลักใน
กำรดำเนินกำรขยำยผลกำรประชำสัมพันธ์ กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้น้อมนำยุทธศำสตร์
พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” มำเป็นหลักในกำรดำเนินงำน ตลอดจนน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของรัชกำรที่ 10 ที่ได้พระรำชทำนไว้ ที่มุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน คือ 1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
2) กำรมีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) กำรมีงำนทำ มีอำชีพ 4) กำรเป็นพลเมืองดี กระทรวงศึกษำธิกำรและ
สพฐ.ได้ใช้แนวทำงเหล่ำนี้มำวำงแผนขับเคลื่อน ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
รมช.ศธ.ประชำสัมพันธ์เรื่องที่ได้ริเริ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียนและกำรทำงำนในโอกำส
ต่อไป ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้มีกำรรวมตัวกันของคณะครูและนักเรียน จัดตั้งสมำคม “สำนฝันกำรศึกษำ
ชำยแดนใต้” ซึ่งเป็นกำรทำงำนที่เป็นประโยชน์ของนักเรียนและประชำชนในพื้นที่ กำรสนับสนุนทำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
อย่ำงถูกระเบียบ รมช.ศธ.ได้เขียนหนังสือชื่อ “จำกชำยแดนเหนือ สู่ชำยแดนใต้” เขียนด้วยตัวเองจำกประสบกำรณ์
กำรทำงำนที่ผ่ำนมำ ได้มอบหนังสือให้กับสมำคมสำนฝัน จำนวน 1,500 เล่ม ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรส่งมอบ และได้มี
กำรประชำสัมพันธ์ในขั้นต้นแล้ว มีผู้สั่งจองแล้ว ประมำณ 500 เล่ม เริ่มส่งมอบให้แล้ว หำกท่ำนมีควำมสนใจ สำมำรถ
ติดต่อสมำคมสำนฝันกำรศึกษำชำยแดนใต้ จังหวัดสงขลำ
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ในกำรพัฒนำในมิติต่ำงๆ โดยมิติกำรศึกษำเพื่อพัฒนำให้เกิดควำมยั่งยืน ขอให้ควำมพยำยำม ควำมตั้งใจ และควำมดีงำม
ส่งผลให้ท่ำนประสบควำมสำเร็จ
2.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . (โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.)
3.1 เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนโครงกำรเด่น สพฐ. 4 ปีกำรศึกษำ พัฒนำชำยแดนใต้
3.1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
ว่ำ นำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน โฆษก สพฐ. ได้นำเสนอ VTR กำรจัดนิทรรศกำร
สพฐ. 4 ปีกำรศึกษำ พัฒนำชำยแดนใต้ เป็นผลงำนควำมสำเร็จในทุกโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
ประธำนในพิธี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้เยี่ยมชมนิทรรศกำร
และพูดคุยสอบถำมนักเรียนถึงควำมสำเร็จในโครงกำร ผลงำนโครงกำรเด่น สพฐ.4 ปีกำรศึกษำ พัฒนำชำยแดนใต้
ได้แก่ โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โครงกำรศูนย์ภำษำไทย โครงกำรโรงเรียน
ประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โครงกำร Active Learning โครงกำรห้องเรียนอำชีพ
1) โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
นำยสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.เขต 15 นรำธิวำสและปัตตำนีกล่ำวถึงกำรจัดกำรศึกษำ
โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งมีควำมมุ่งหวังจะ
ใช้กำรศึกษำสู่กำรกีฬำเพื่อพัฒนำผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยจัดกำรศึกษำให้กับ 12 โรงเรียน ในพื้นที่
5 จังหวัด นรำธิวำส ยะลำ ปัตตำนี สงขลำ และสตูล วัตถุประสงค์ของโครงกำรเพื่อมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะด้ำน
กีฬำ เพิ่มจำนวนผู้เรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรกีฬำเป็นสื่อ กำรดำเนินงำน 4 ปีที่ผ่ำนมำ
มีกีฬำทั้งหมดทุกชนิดกีฬำ มีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 1,278 คน มีนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำรุ่นที่ 1 ทั้งสิ้นจำนวน
91 คน รุ่นที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 327 คน นักเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำเรียนในระดับอุดมศึกษำ ซึ่ง
รัฐบำลให้ทุนกำรศึกษำต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญำตรี นักเรียนได้เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬำในระดับชำติ ระดับนำนำชำติ
กำรขับเคลื่อนในปี 2562 โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบชำยแดนใต้ได้จัดให้มีชมรมสมำคมสำนฝันกำรกีฬำ ที่
ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนภำคใต้ อ.เมือง จ.สงขลำ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโอกำสและทุนกำรศึกษำให้ผู้เรียนได้เรียน
ต่ออีกทำงหนึ่ง เป็นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรกีฬำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะเชิงฟุตบอล มีวัตถุประสงค์เป็น
กำรแลกเปลี่ยนด้ำนกำรเรียนกำรสอนโปรแกรมวิทย์กีฬำ ตลอดจนฝึกทักษะให้กับผู้เรียนให้มำกยิ่งขึ้น

-42) โครงกำรศูนย์ภำษำไทย
นำยประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลำ เขต 1 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยจังหวัดชำยแดนภำคใต้ สรุปภำพรวมกำรจัดกำรศึกษำใน 4 ปีกำรศึกษำของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ในส่วน
ของสพฐ. ซึ่งมีภำรกิจและขอบข่ำยงำนเน้นเรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จำกนโยบำยที่ รมช.ศธ.ได้ให้แนวทำงในกำรทำงำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในปีกำรศึกษำ 2561 ทีผ่ ่ำนมำได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยระยะ 4 ปี พ.ศ.
2561 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนงำนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมและโครงกำรดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ใน สพม. สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงำนคู่ขนำนกันไป
2. นำนวัตกรรมในพื้นที่ในกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยมำเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่จะนำ
ผลคะแนนหรือนวัตกรรมไปใช้ที่โรงเรียน
3. พัฒนำครูในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีโรงเรียนที่ต้องพัฒนำครูอยู่จำนวนหนึ่ง สถำบันภำษำไทย
ได้ส่งข้อสอบไปวัดควำมรู้เด็กชั้น ป.1 - 3 ซึ่งศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยได้เติมเต็มด้ำนกำรฟังและกำร
พูด ในปีกำรศึกษำ 2562 มีเป้ำหมำยจะไม่มีเด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยเฉพำะเด็กปรับปรุง กำรพัฒนำครูมีกำร
พัฒนำครู 3,000 คน ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเพื่อให้มีหลักด้ำนกำรเรียนกำรสอน ทำให้ครูมีทักษะกำรเรียนกำรสอน
มำกขึ้น โดยเฉพำะกำรใช้แนวกำรสอนแบบ Active Learning กำรพัฒนำครูในทุกมิติ เพื่อให้ครูสำมำรถนำนวัตกรรม
เทคนิคกำรสอนไปใช้ในชั้นเรียนได้ นอกจำกนั้นยังมีกำรประกวดเรียงควำมย่ำงต่อเนื่อง มีกำรมอบรำงวัล เกียรติบัตร
ทุนกำรศึกษำ จัดให้มีห้องสมุดคุณภำพ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีห้องสมุดคุณภำพส่งเสริมให้เป็นแหล่งค้นคว้ำ
นักเรียนรักกำรอ่ำน ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรขับเคลื่อนต่อ และมีผลเป็นรูปธรรม
3) โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้
นำยวิรัตน์ จันทร์งำม ผอ.โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองโคกโพธิ์ สพป.ปัตตำนี เขต 2 เป็นโรงเรียน
โครงกำรประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้นำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 1 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำว่ำ ควำมเป็นมำ
ของโครงกำรสืบเนื่องจำกกำรประชุม ครม.สัญจร จังหวัดสงขลำ โดยนำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรให้กระทรวงศึกษำธิกำร
จัดทำโครงกำรที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย มีที่พัก อำหำรฟรี เพื่อเปิดโอกำสให้เด็กและเยำวชน
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรศึกษำเพิ่มมำกขึ้น ตั้งเป้ำหมำย 1 อำเภอ ให้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษำ
1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษำ 1 โรงเรียน ระดับอำชีวศึกษำ จังหวัดละ 1 วิทยำลัย วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงโอกำส
ทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ อันได้แก่ จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสงขลำ
จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนำทวี อำเภอสะบ้ำย้อย และอำเภอเทพำ โดยมีเป้ำหมำยกำรรับนักเรียน
ดังนี้ 1) รับนักเรียนจำกครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยไม่เกิน 30,000 บำทต่อปี 2) นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปกำระ
3) นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ สวัสดิกำรที่โรงเรียนจัดให้ได้แก่
ที่พักนอน สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ อำหำร 3 มื้อ อุปกรณ์ตำมควำมจำเป็นพื้นฐำน มีกำรจัดสถำนที่ทำกิจกรรม
จำนวนโรงเรียนในโครงกำร 64 โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 มีนักเรียนในโครงกำร จำนวน 4,239 คน ปีกำรศึกษำ
2562 จำนวน 5,424 คน ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งผลให้นักเรียนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ได้รับกำรปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ รู้จักบทบำทหน้ำที่
ของตนเอง ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ได้รับกำรส่งเสริมทักษะอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ผลกำร
ทดสอบ O-NET เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 และ 2561 มีค่ำเฉลี่ยรวม 4 วิชำ เพิ่มขึ้น

-54) โครงกำร Active Learning
นำยณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต 3 กล่ำวถึงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรเรียนรู้
Active Learning สู่คุณภำพไทยแลนด์ 4.0 โดยน้อมนำศำสตร์พระรำชำพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ดำเนินกำร
ตำมนิยำมดังนี้
1. Active Learning เป็นกำรเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำ ได้ปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปแก้ปัญหำและประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวันทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
2. คุณภำพไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่รัฐบำลนำมำใช้ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรม ให้เปลี่ยนแปลงในกำรใช้เทคโนโลยีหรือกำรคิดสร้ำงสรรค์ หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
ในกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ
ซึ่ง 2 นิยำมต้องเชื่อมโยงกันในกำรขับเคลื่อนให้คนไทยมีคุณภำพ 4.0 โดย Active Learning
จะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนคุณภำพไทยแลนด์ 4.0
3. ศำสตร์พระรำชำ กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ได้น้อมนำ
ศำสตร์พระรำชำมำประยุกต์ใช้ในกำรขับเคลื่อน ได้แก่
- กำรพึ่งตนเอง หวังว่ำกำรแก้ปัญหำเรื่องคุณภำพควรดูแลช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น
- กำรระเบิดจำกข้ำงใน คือกำรสร้ำงควำมตระหนักให้ทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมจำเป็น
อย่ำงไรในกำรขับเคลื่อน โดยเฉพำะเรื่องคุณภำพ
- ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครูสำมำรถพัฒนำคุณภำพควบคู่กันไป
- กำรไม่ยึดตำรำ ควำมรู้เกิดได้ทั้งในและนอกห้องเรียน
4. จังหวัดชำยแดนภำคใต้ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ ยะลำ นรำธิวำส ปัตตำนี และ 4 อำเภอ
ของจังหวัดสงขลำ ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอนำทวี อำเภอสะบ้ำย้อย และอำเภอเทพำ จุดเริ่มต้นของ
โครงกำรนี้ เริ่มตั้งแต่ปี 2559 ผล O-NET ของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่ำมำก จึงได้มีกำรประชุมเพื่อเลือกโรงเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำมำพัฒนำสร้ำงควำมรู้ควำมตระหนัก เจตนคติ น้อมนำศำสตร์พระรำชำมำประยุกต์ใช้ กิจกรรมหนึ่ง
ที่จัดทำคือ แผนกำรเรียนรู้ Active Learning มีกำรนิเทศติดตำมที่ยังไม่เป็นรูปธรรม ใช้ชื่อว่ำ นิเทศจิตอำสำ
หลังจำกนั้นในปี 2560 ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น จึงมีกำรขยำยโครงกำร โดยนำโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำมำพัฒนำในรูป
แบบเดิม ได้รับงบประมำณจำก สพฐ.มำกขึ้น มีกำรนำศึกษำนิเทศก์เข้ำมำเป็นทีมนิเทศจิตอำสำเพิ่มขึ้น ปี 2561
ขยำยโรงเรียนที่มีผล O-NET ต่ำ จำก 168 โรงเรียน เป็น 182 มำดำเนินกำรพัฒนำ ตลอดระยะเวลำ 3 ปีสิ่งที่
เกิดขึ้นอันดับแรกคือครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงำน และอันดับ 2 คือ ครูมีกำรเสริมแรง ยกย่องชมเชย
นักเรียนเพิ่มมำกขึ้น อันดับ 3 ครูมีแผนกำรสอน มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรสอน แผนกำรสอน Active
Learning มีเกือบครบทุกวิชำ ครูมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมเพิ่มมำกขึ้น ครูมีควำมกระตือรือร้น
เพิ่มมำกขึ้น ผลที่เกิดกับนักเรียน ผล O-NET ป.6 มีค่ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกรำยวิชำ ยกเว้นคณิตศำสตร์ และผล O-NET
ม.3 มีค่ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกวิชำ ยกเว้นภำษำอังกฤษ ซึ่งทีมงำนจะมำวิเครำะห์ปัญหำต่อไป
5) โครงกำรห้องเรียนอำชีพ
นำยมะยูนำ มะเย็ง ผอ.โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยำคม จังหวัดนรำธิวำส สพม.15 กล่ำวถึงกำรดำเนินงำน
โครงกำรห้องเรียนอำชีพ ตำมนโยบำยรัฐบำลที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอำชีวศึกษำมีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มมำกขึ้นสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรตลำดแรงงำนไทยในวันนี้ ที่มีควำมต้องกำรแรงงำนวิชำชีพเพิ่มมำกขึ้น สพฐ. ได้ส่งเสริมให้โรงเรียน
จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำสำมัญ ควบคู่กับวิชำอำชีพ โครงกำรห้องเรียนอำชีพเป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำ

-6ให้นักเรียนชั้น ม.ต้น ที่สนใจเรียนสำยอำชีพ มีทำงเลือกในกำรศึกษำต่อในระดับ ม.ปลำย ที่สำมำรถเรียนควบคู่กับ
สำยสำมัญ ศำสนำ และสำยอำชีพ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยำคมได้วิเครำะห์บริบท สภำพแวดล้อม สภำพควำมสนใจ
ของผู้เรียน ควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน จึงได้เปิดสำขำอำชีพ 2 สำขำ คือ สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ และ
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งระหว่ำงกำรเรียน ได้มีกำรประสำนงำนควำมร่วมมืออย่ำง
ต่อเนื่องกับวิทยำลัยกำรอำชีพสุไหงโกลก ที่เป็นคู่ภำคีเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนอำชีพให้กับผู้เรียน โดยได้รับควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน เครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน ให้นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำครอบคลุม 3 ทักษะ ทั้งทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต ระหว่ำงปิดภำคเรียน ได้สนับสนุนให้
นักเรียนฝึกประสบกำรณ์อำชีพในสถำนประกอบกำรจริง ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนมีควำมพร้อมด้ำนอำชีพเบื้องต้น ทักษะ
จำเป็นสำหรับกำรประกอบอำชีพ มีทัศนคติที่ดีในกำรทำงำน ได้วุฒิกำรศึกษำชั้นม.6 วุฒิอิสลำมศึกษำ และวุฒิปวช.
ควำมมุ่งหวังของโครงกำร เมื่อนักเรียนสำเร็จกำรศึกษำแล้วนักเรียนจะมีทักษะอำชีพ เป็นคนดี มีงำนทำ
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี

จำนวนผู้รับฟังหรือเข้ำประชุม ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. มีบุคลำกร สพปตรังเขต 1 รับฟังกำรประชุม ณ ห้องที่จัดไว้หรือห้องคอนเฟอร์เรนซ์
ประกอบด้วย 1.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
3 คน
1.2 ผอ.กลุ่ม (รวม รก.) ต่ำง ๆ
รวม
9 คน
1.3 ศึกษำนิเทศก์
รวม
10 คน
1.4 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มต่ำงๆ
รวม
44 คน
1.5 อื่นๆ (ระบุ) ผู้บริหำรโรงเรียน รวม 129 คน
รวมทั้งหมด 195 คน
2. มีบุคลำกร สพปตรัง เขต 1 รับฟังกำรประชุม ณ ห้องหรือที่โต๊ะทำงำน
ประกอบด้วย 2.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
- คน
2.2 ผอ.กลุ่ม(รวม รก.) ต่ำง ๆ รวม
- คน
2.3 ศึกษำนิเทศก์
รวม
- คน
2.4 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มต่ำงๆ
รวม
- คน
2.5 อื่นๆ (ระบุ)
รวม
- คน
รวมทั้งหมด - คน
ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

